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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

0

Velkomst til Lisbeth Bang Nielsen

TJO bød velkommen og
bestyrelsens medlemmer
præsenterede sig.

1.

Trædesten til naturen

Ad a) TJO orienterede kort
om projektforslaget, flytning
af båden, lejekontrakt, samt
workshoppen d. 27/6.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

a.
b.
c.
d.
e.

Hanstholm Fyr – den 3. trædesten
Ny formidling Stenbjerg Landingsplads og
Svaneholmhus
Orientering ift. ny formidling i De Sorte Huse
To nye stier på vej
Shelters

Bilag 1: Referat fra styregruppemøde
Bilag 1a: Tredje trædesten ved Hanstholm Fyr
Bilag 1a1: Overdragelse af lejekontrakt vedr. Skibningshuset
Bilag 1b: Ny formidling Stenbjerg Landingsplads og
Svaneholmhus
Bilag 1bb: Vedr. De Sorte Huse
Bilag 1c: Sagsfremstilling vedr. to nye by-stier
Bilag 1d: Shelters

Ad b) TJO orienterede om
projektforslaget, samt
workshop d. 28/6. KBL
spurgte til, om der er nogle
planer for Klitmøller. INN
fandt, at kronhjortegeviret
bør udstilles i Hanstholm.
Ad c) Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning, herunder
orientering om, at Agger
Bådelaug, trods positive
tilkendegivelser siden dec.
2021 har takket nej til, at NP
Thy finansierer en
opgradering af
madpakkehus og
formidlingsrum i De Sorte

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
Huse for 700.000 kr uden
krav om efterfølgende
samarbejde med NP Thy..
Ad d) TJO orienterede om
styregruppens beslutning
vedr. bidrag til de to stier.
Han orienterede desuden
om, at der er dialog med
Støtteforeningen for
Tingstrup Sø, der kan
resultere i et stiforløb fra
Thisted og ud i nationalparken. KS fandt, at det er
vigtigt, at stier går gennem
byerne. GME fandt, at det er
oplagt at stier går fra byen
og ud i naturen, men at der
bør afmærkes ved Kystvejen
også på stien ved Klitmøller.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad e) Bestyrelsen fandt, at
grupper af mindre shelters
er bedre end store
gruppeshelters ved
Klitmøller, Tvorup Vest og
Stenbjerg.

2.

Forplads ved Lodbjerg Fyr
Bilag 2: Reviderede skitser til forpladsen ved Lodbjerg Fyr
(udleveret på mødet, da de blev modtaget for sent fra rådgiver)

3.

Forslag til ny kommunikationsstrategi
Bilag 3: Sagsfremstilling, forslag til ny kommunikationsstrategi
Bilag 3a: Udkast til ny kommunikationsstrategi

Materialet blev udleveret på
mødet. EØA orienterede kort
om forslaget. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
NLL orientede kort om
strategien. KBL og PSS fandt
oplægget godt. PSS foreslog
ift. Instagram at se i
retningen af Zoologisk Have,
samt en overvejelse af en
mere involverende
kommunikation til de enkelte
målgrupper. HHN fandt
desuden, at synliggøre
fortællinger om bl.a. de
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
særlige fugle og andre dyr i
klitheden. INN fandt
arbejdet rigtigt godt. NV
fandt det vigtigt at
kommunikere åbent og
ærligt om det, man gør og de
resultater, der opnås –
herunder også det, der
mislykkes Bestyrelsen
godkendte den nye
kommunikationsstrategi.

4.

Formidlingspartnerskaber
Bilag 4a: Formidlingspartnerskaber

Bestyrelsen tog
orienteringen vedr. Strandet
og Eventhy til efterretning.
Bestyrelsen godkendte
OpdagTHY som
formidlingspartner, og
godkender desuden Lone
Lærke Krog og Thorkild
Møller på betingelse af, at de
opfylder alle betingelser
indenfor 6 måneder.
Bestyrelsen besluttede at
give afslag til Vorupør
Havbådes ansøgning.

5.

Revideret budget for 2022
a.
b.
c.

Driftstilskud for 2022 til Nationalparkfond Thy
Genstart efter corona
Energiforbedrende investeringer

Bilag 5: Revideret budget 2022
Bilag 5a: Brev fra Naturstyrelsen vedr. driftstilskud for 2022
Bilag 5b: Genstart efter corona
Bilag 5c: Energiforbedrende investeringer

Bestyrelsen godkendte det
reviderede budget.
Ad a) Bestyrelsen tog
orienteringen ift. tilskudsbrevet fra NST til
efterretning
Ad b) Bestyrelsen besluttede:
At afsætte midler til
afholdelse af et socialt
arrangement for
frivilliggruppen, samt at
bestyrelsen og rådet også
inviteres.
At sekretariatet må arbejde
videre med alternative
forslag. INN foreslog, at
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
Jonah Blacksmith kunne
være et alternativ.
Om det kan tillades, at der
sælges spiritus for
deltagernes egen regning,
hvis spillestedet kan
varetage dette.
Ad c) Bestyrelsen godkendte
investeringen.

6.

Ny repræsentant i bestyrelsen for Det Nordatlantiske
Fyr i Hanstholm
Bilag 6: Henvendelse fra bestyrelsesformand Finn Jorsal
Bilag 6a: Vedtægter for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

7.

Godkendelse af nye repræsentanter i rådet
a.
b.

For Lyngbyforeningen
For Friluftsrådet

Bilag 7a: Mail fra Lyngbyforeningen
Mail 7b: Mail fra Friluftsrådet

8.

Materialer til rådighed på trædesten og
formidlingssteder
Bilag 8: Materialer
Bilag 8a: Kirkerne i Sydthy

Bestyrelsen besluttede, at
nationalparkens
repræsentant kun kan sidde
så længe vedkommende er
en del af NP Thys bestyrelse.
Bestyrelsen valgte Grethe
Mejlgaard som
repræsentant for
Nationalpark Thy til Det
Nordatlantiske Fyrs
bestyrelse.
Ad a) Bestyrelsen godkendte
Perline Funch som ny
repræsentant for
Lyngbyforeningen i rådet
Ad b) Bestyrelsen godkendte
Hans Chr. Mikkelsen som ny
repræsentant for
Friluftsrådet.
Bestyrelsen besluttede:
At der på nationalparkens
trædesten og formidlingssteder forefindes materialer,
som nationalparken står bag
At der kan stilles den/de
mest oplagte vandretursfoldere fra NST til rådighed,
At der, hvor pladsen i øvrigt
tillader det kan stilles
eksemplarer af ThyGuiden
til rådighed, samt
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
At der, hvor det vurderes
hensigstmæssigt, kan gives
mulighed for at øvrige
materialer samles i en
mappe, som man kan
udlåne, hvis nogen spørger.

9.

Naturnationalpark Hanstholm
Bilag 9: Naturnationalpark Hanstholm
Bilag 9a: Referat fra første møde
Bilag 9b: NST's Statusnotat
Bilag 9c: Dagsorden til andet møde

TJO orientede kort om det
første møde samt den efterfølgende naturvandring. Der
var en god tone, trods
mange bekymringer. ON
orienterede om, at der ventes
et planforslag til drøftelse
inden udgangen af 2022.
GME nævnte, at det var
overraskende at se, at det er
Thistedspejderne, der er
repræsenteret i projektgruppen.
Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning

10.

LUKKET PUNKT: Forslag vedr. opkøb af jord

11.

LUKKET PUNKT: Forslag vedr. ejendom

12.

LUKKET PUNKT: Forslag til bemanding 2023-28

13.

Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy
Bilag 13: Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy

KBL nævnte, at borgergruppen i Lildstrand gerne
bidrager med ressourcer.
Bestyrelsen besluttede:
At Nationalpark Thy
genfremsender et ønske om,
at miljøministeren afklarer
sin holdning i relation til
såvel ejerskabet til en
væsentlig del af arealet, som
til en udvidelse af
nationalparken op til
Bulbjerg, Krik Vig samt
mindre udvidelse langs den
eksisterende grænse.
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
At det drøftes ifm.
budgetseminaret, hvorvidt
nationalparkfonden kan
afsætte personalemæssige
ressourcer, der kan bidrage
til arbejdet i undersøgelsesprocessen,
At bestyrelsesformanden
kan tage en indledende
drøftelse med den nye
borgmester om sagen, evt.
mhp. en fælles henvendelse
til ministeren.

14.

Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Status medio juni, høring af Nationalparkplan
2022-28
Første år i Nationalparkcenter Thy
Naturmødet i Hirtshals
Årsmøde m. Miljøministeriets Departement,
Naturstyrelsen og NP Formandsforum 3. maj
Årsmøde i Partnerskab for Vestkystturisme 23. maj
Vejdirektoratets afgørelse vedr. skiltning
Busrute 88 gennem Nationalpark Thy er nedlagt
Slutafregning vedr. Lodbjerg Fyr
Vindmøller på Hanstholm Havn

Bilag 14b:NPCTs første år
Bilag 14c: Naturmødet i Hirtshals
Bilag 14d: Referat er endnu ikke modtaget
Bilag 14e: Årsmødet – samlet præsentation
Bilag 14f: Post fra Vejdirektoratet
Bilag 14g: Busrute 88
Bilag 14h: Thyholm Murer Slutopgørelse

Ad a) EØA orienterede om,
at der pt er modtaget 5
høringssvar. Fristen udløber
ved midnat. NST ventes at
komme med et forsinket
høringssvar. INN nævnte, at
DN ikke kommer med et
høringssvar. Bestyrelsen tog
orienteringen til efteretning.
Ad b) TJO orientede om, at
beesøgstallet det første år er
nået ca. 92.000 kr.
Bestyrelsen tog orientering
til efteretning.
Ad c) TJO lagde op til, at der
skal ske en dialog med
Naturmødet vedr.
medvirken i debatter. Samt
at der fremover skal
arbejdes på mere synlighed i
mødet. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad d) TJO orienterede kort
om mødet. Der er endnu ikke
modtaget et referat.
Ad e) EØA orienterede kort
fra mødet, herunder hendes
opfordring til, at udvikle
mere på den økologiske del
af en bæredygtig udvikling,
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
der gerne skulle være til
gavn for naturen. PSS
nævnte, at hun også undrer
sig over, at man altid tænker
forretning først. HHN
nævnte, at det er vigtigt at
fremhæve nogle konkrete
naturværdier. Noget som
folk kan opleve for at forstå
det – gøre det til noget
spændende. Bestyrelsen tog
orienteringen til efteretning
Ad f) Bestyrelsen tog
orienteringen til efteretning.
Ad g) Bestyrelsen tog
orienteringen til efteretning.
Ad h) Bestyrelsen tog
orienteringen til efteretning.
Ad i) TJO orienterede om
dialogen med Hanstholm
Havns nye formand. Han er
indstillet på at undersøge
alternative muligheder.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

15.

Emner til drøftelse i rådet

Høringssvar til
nationalparkplanen,
Udvidelse af nationalparken

16.

Mødeplan 2022
a.
b.
c.
d.

17.

Budgetseminar d. 8-9. september kl. 16-13
Møde d. 28. september kl. 16-19
Faglig ekskursion til Holland d. 27.-30. oktober
Møde d. 13. december kl. 16-19

Eventuelt

Udkast til foreløbigt
program blev udleveret. INN
kunne anbefale Texel.
Tilmelding seneste d. 28. juni
til Jeppe Pilgaard.
PNC uddelte seneste
nummer af BFN's Naturnyt
med en spændende artikel
om ny viden om flagermus.
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
EØA sender artikel fra
Videnskab.dk med tilhørende
korrespondance.

18.

Godkendelse af referat

Referatet sendes ud til
godkendelse senest mandag.
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